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  Abstrakt 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma „Zdroje financování stavebního 

projektu realizovaného obcí“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část obsahuje charakteristiku projektu a popis možností financování veřejných 

zakázek. V praktické části popisuji financování a charakteristiku projektu Odpadové 

centrum Hošťálková. To je vesnice, ve které jsem se narodil a dosud také žiji.     

Hlavním cílem práce je uvést čtenáře do problematiky financování projektů 

menších obcí naší republiky. 

 

Klíčová slova 

 

Projekt, zdroje financování, dotace, obecní rozpočet.  

 

Abstract 

 

For my bachelor thesis I chose the topic "Source for financing of construction 

project realized by municipality." The work is divided into theoretical and practical parts. 

The theoretical part includes a description of the project and a description of financing 

options contracts. The practical part describes the characteristics of project financing and 

Waste Centre Hošťálková. There is a village where I was born and still live. 

The main objective is to introduce the reader to the functioning financing projects 

of small communities of our country. 

 

Key words 

 

Project, funding, grants, municipal budget… 
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1 Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám tématem financování veřejných zakázek 

a rozpočtem obce. Problematika financování malých obcí je často diskutovaným tématem. 

Ve své práci bych se chtěl podívat hlavně na příjmy těchto malých obcí a na jejich 

přerozdělení a použití pro rozvoj obce a blaho občanů. Obce jsou mimo činnosti v rámci 

samostatné působnosti zodpovědné také za výkon přenesené působnosti. K jejich 

financování slouží sdílený daňový výnos, dotace a správní poplatky. Obcím jsou vypláceny 

dotace převážně účelové, to jak běžné na financování provozních potřeb, tak kapitálové na 

zajištění určitého standardu poskytovaných veřejných statků.  

Více se zaměřím na obec Hošťálková, která má něco málo přes 2000 obyvatel. Chtěl 

bych zjistit, možnosti financování veřejných projektů a finanční dopady na rozpočet obce. 

Budu zjišťovat, jak obec financovala plánovaný projekt vybudování Odpadového centra, 

popř. jiné možné financování. Dále posoudím, jestli se obci tato výstavba vyplatila 

z pohledu ekologického a finančního. Tato práce je psaná k datu 24. května 2013.  

 

 

2 Seznam zkratek 

 

ČSOB  Československá obchodní banka 

ESF  Evropský sociální fond 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

FS  Fond soudržnosti 

p.a.  úroková sazba za rok (lat. per annus) 

HSS  hospodářská a sociální soudržnost 

HDP  hrubý domácí produkt 

HND  hrubý národní produkt 

SF  strukturní fondy 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 
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3 Teorie veřejných projektů 

 

Pod pojmem veřejný projekt si představíme jakékoliv aktivity, činnosti či úkoly, 

které probíhají v rámci veřejného sektoru a jsou při těchto činnostech použity veřejné 

výdaje. Mohou byt jednorázové, ale i opakované, nebo rutinní. Mohou se týkat financování 

investic, ale i běžného provozu instituce. 

 

3.1 Charakteristika projektů  

 

Postupem času se stávají úlohy projektů stále více platné a významné 

v každodenním životě lidí. Používají se nejenom do oblastí ziskových a neziskových, ale 

také osobních a celospolečenských. Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní 

produkt nebo službu. Činnosti, které můžeme označit za projekty, vykonáváme 

každodenně. Čištění zubů, uvaření čaje, vysypání koše, ale i náročnější činnosti jako 

například vystudování či seberealizace. Zjednodušeně se dá rovněž označit projekt jako 

cestu od výchozího stavu k cíli. [1] 

 

 

    

 

3.2 Definice a atributy projektu 

 

Definice projektu: „Projekt je Série jednotlivých kroků (činností) navržených pro 

dosažení určitého cíle, které vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení časového 

plánu, rozpočtu a kvalitativních kritérií vytvořeného systému. Plánovaný vývoj určitého 

technického i netechnického díla vyžadující uspořádání aktivit vyžadující čas a zdroje.“ [1] 

  

Atributy, které charakterizují projekt: 

Počáteční stav Koncový stav 

PROJEKT 

   Obrázek 1: schéma projektu  
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 Účelovost - je to aktivita s předem definovaným výsledkem, rozdělen do 

dílčích úkolů, které se dokončí pro dosažení projektových cílů. Projekt je 

komplexní problém vyžadující koordinaci a řízení v oblasti časového 

naplánování, nákladů, vzájemných vztahů mezi činnostmi a výstupy 

z jednotlivých činností. 

 Životní cyklus - Projekty vyznačují životním cyklem. Začínají pomalým 

rozvojem, nabírá na mohutnosti a po dosažení maximálního stavu intenzita 

klesá a projekt je ukončen. Některé projekty končí začleněním do běžných 

operací. 

 

 Souvztažnost - projekt probíhající v organizaci má obvykle vztah k ostatním 

projektům, ale zcela jistě má vztah ke standardům uplatňovaným 

v organizaci a k existujícím operacím. V rámci operací spolupracují 

jednotlivá funkční oddělení (marketing, výroba, finance) kde je jasně 

definovaný vzájemný vztah, existuje ovšem i dočasný a měnící se vztah 

k projektům. Marketing je například zapojen na počátku projektu, výroba 

v polovině a na konci, finance na začátku, účetnictví na koci. Vedoucí 

projektu má udržovat tyto vztahy zřetelné a zabývat se i vztahy s okolím, 

tzn. s vedením a se zákazníkem. 

 

 Unikátnost - každý projekt vlastní unikátní prvky. Žádné dva projekty 

nejsou totožné. Tento atribut je snadno k nalezení u projektů výzkumu 

a vývoje ale poněkud hůře jej zaznamenáme ve stavebních projektech, kde 

je podíl práce s jinými projekty větší. 

 

Atributy, které charakterizují projekt, jej odlišují od podnikového procesu, který se 

provádí opakovaně (obvykle s cílem vytvářet produkty a služby pro klienta). Projektem se 

myslí plánovaná, řízená, kontrolovaná aktivita a to prostřednictvím vedoucího projektu, 

který za ni nese plnou zodpovědnost. 

Základní otázka (tzv. trojimperativ ) proto zní: "Co, Kdy a Za kolik?" Odpovědí na 

ní je trojúhelník Harolda Kerznera (často označovaný jako magický trojúhelník), který 

dává do spojitosti: výkon/kvalitu, čas a náklady a ukazuje, jak jsou tyto 3 faktory spolu 

pevně spjaty. Pokud chceme zkrátit termín, musíme automaticky počítat s většími náklady 
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nebo snížením kvality. Při snaze zvýšit kvalitu produktu je třeba navýšit náklady nebo 

prodloužit termín apod. Zákazníka bude vždy požadovat co nejkvalitnější produkt 

v krátkém termínu a s nízkými náklady. 

 

3.3 Projekt a jeho životní cyklus (etapy) 

 

U projektů jsme schopni rozlišovat různé etapy a většina z nich postupně 

jednotlivými fázemi ve známém pořadí prochází. Souhrnně se označují jako životní cyklus 

projektu. 

 

 

Příprava projektu: 

 Nadefinování obsahu projektu 

 Sepsání projektu 

 Příprava povinných příloh 

Administrace žádosti o dotaci 

 Odevzdání žádosti o dotaci na Regionální radu 

 Kontrola úplnosti žádosti 

 Hodnocení projektu 

 Vyhodnocení projektu 

Rozhodnutí o podpoře projektu 

 Popis smlouvy rozhodnutí 

Realizace projektu 

Závěrečná zpráva projektu včetně vyúčtování projektu 

Proplaceni podílu finančních prostředků ze strukturálních fondů 

Období udržitelnosti projektu 

 

 

Etapy za sebou následují sekvenčně. Na konci každé etapy je "brána", která buď 

projekt propustí do další etapy - pokud to, co je dosaženo nám dává naději, že projekt 

dopadne dobře, nebo projekt zastaví, jestliže jsme v právě dokončované etapě tuto naději 

ztratili. Je velkým uměním zastavit projekt, když se ztrácí naděje na úspěch. Často se 



16 

 

tohoto kroku bojíme, a proinvestujeme tak zbytečně víc peněz, času, motivace a nadšení, 

než bylo nutno, a než by se stalo, kdybychom potřebnou odvahu měli. [1] 

 

3.4 Definice veřejného projektu 

  

Na jedné straně může jít o zajištění výstavby čističky odpadních vod, na straně 

druhé o provoz plaveckého bazénu. Může jít o rozhodnutí postavit dálnici, zavést nový 

policejní informační systém, zvýšit počet míst v družině pro žáky základních škol či 

sestavení rozpočtu na fungování jistého úřadu.     

Projektový přístup veřejných výdajů se snaží sledovat účel, cíle a finální efekty 

vynakládaných prostředků. Právě k nim, nikoliv k provozním potřebám určité instituce, 

jsou vztaženy odpovídající náklady. To v procesu veřejné volby umožnuje lepší posouzení, 

zda je daný efekt žádoucí, nebo jestli by nebylo lepší uvažovat o změně v přidělování 

zdrojů.  

Konkrétní projekt má veřejný charakter, pokud splňuje alespoň jednu ze tří 

podmínek: 

 důležitá část zdrojů pochází z přímého, nebo nepřímého veřejného 

financování (pokud je financován např. ze státního rozpočtu nebo daňových 

úlev) 

 k realizaci jsou využity jiné nástroje hospodářské politiky (např. státní 

regulace cen, znárodnění)  

 jsou s ním spojeny významné externality (dopady změn právní úpravy - 

zákaz výroby freonů, odstraňování překážek pro vstup na trh apod..).  

 

Prvním klíčový moment projektu je zavedení Projektového přístupu a definice 

očekávání, které má být projektem dosaženo. Vyjádření prostředků k cílům je těžší, než by 

se na první pohled mohlo zdát. Většina veřejných statků poskytovaných občanům je 

nehmotného charakteru, takže se dají užitky, které tyhle statky přináší velmi složitě 

identifikovat. Cíle projektů by měly být stanoveny maximálně konkrétně s dobře 

měřitelným stupněm jejich dosažení. Optimální projekt vybereme, pomocí ekonomického 

ohodnocení, při kterém porovnáváme vstupy a výstupy různých variant a alternativ. Ke 

stanovení nejlepšího projektu existuje celá řada metod a postupů. 



17 

 

 

3.4.1 Veřejná zakázka 

 

Za veřejnou zakázku je považována zakázka, která se uskutečňuje na základě 

smlouvy mezi jedním nebo více dodavateli. Předmětem je uplatnění dodávek, služeb nebo 

úplatné provedení stavební práce. Podmínkou definice veřejné zakázky je vznik písemné 

smlouvy, z níž vyplyne povinnost splacení. Předmětem bude dodávka, služba, nebo 

stavební práce. 

Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné 

zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. 

 Veřejné zakázky na dodávky – předmětem je koupě, nájem věcí, popřípadě 

zboží. Pokud je pro použití nezbytná montáž, uvedení do provozu, tato 

činnost je součástí. 

 Veřejná zakázka na služby – vše co není charakterizováno jako dodávka 

nebo stavební práce. V praxi však dochází ke kombinaci dodávek, 

stavebních prací a služeb. Při určování druhu zakázky je rozhodující účel 

a hodnota prováděných služeb. Je-li hodnota služeb vyšší, než hodnota 

dodávek pak jde o veřejnou zakázku na služby. 

 Veřejné zakázky na stavební práce - předmětem veřejných zakázek na 

stavební práce je provedení stavebních prací nebo zhotovení stavby. 

Problémem může být, když je veřejnou zakázkou provedení stavebních 

prací, s nimi související projektová činnost a inženýrská činnost. Tento 

vztah zákon nijak nedefinuje. Samostatně zadávané projektové práce 

a inženýrské činnosti jsou veřejnými zakázkami na služby. Pouze v případě, 

že jsou zadávány společně s provedením stavebních prací, jsou definovány 

jako veřejná zakázka na stavební práce.  Lze tedy snad dovodit, že veřejnou 

zakázkou na stavební práce je provedení všech stavebních a montážních 

prací včetně dodávek, které jsou nezbytné pro plnění účelu stavby nebo 

prováděných stavebních prací. Je na logické úvaze zadavatele, aby 

definoval, co vše lze a co nelze do veřejné zakázky na stavební práce 

zahrnout. [2] 
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4 Zdroje financování projektu 

 

Jsou to prostředky čerpané na finanční zajištění projekčních akcí. Projekty jsou 

spolufinancovány vlastními zdroji. Vlastní přispění je základní myšlenkou všech možných 

dotací. 

 

4.1 Fondy Evropské unie 

 

Fondy EU jsou hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Prostřednictvím těchto fondů se rozdělují finanční prostředky určené ke 

snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi státy EU a jejich regiony.   

 

4.1.1 Politika soudržnosti EU 

 

„Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS) či krátce kohezní politika (koheze znamená soudržnost), je odrazem 

principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších 

států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie.  Dle 

evropských nařízení má politika HSS za úkol podporovat harmonický a udržitelný rozvoj 

ekonomických činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, ochranu a zlepšování životního 

prostředí na území EU. Třetí pilíř HSS představuje teritoriální koheze, tedy podpora 

územní provázanosti a soudržnosti Unie. Významná role v této souvislosti patří také 

přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci. V souladu se třetí a čtvrtou 

kohezní zprávou Evropské komise se regionální politika orientuje na realizaci lisabonské 

strategie. Ve středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace 

a konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti 

s vysokou mírou zaměstnanosti.  Politika HSS patří vedle zemědělské politiky 

k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na ni vynakládá více než 

třetinu svého společného rozpočtu.“ [3] 
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4.1.2 Strukturální fondy a Fond soudržnosti 

 

Politika HSS je naplňována prostřednictvím  

 strukturálních fondů 

 Fondu soudržnosti.  

 

I. Strukturální fondy 

 

Podpora strukturálních fondů (SF) je určena chudším anebo jinak znevýhodněným 

regionům (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, 

oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté 

oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Peníze ze SF jsou čerpány v rámci 

mnoholetých cyklů, neboli programových období (současné na roky 2007-2013) a na 

základě definování určitých cílů a priorit. 

 

Existují dva strukturální fondy:   

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)    

„ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů. Zaměřuje se na 

modernizaci a posilování hospodářství. Jelikož jsou jeho prostředky určeny pro 

všechny tři cíle programového období 2007-2013, má široký záběr a zasahuje do 

mnoha oblastí. Podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. 

výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových 

systémů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních 

areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či 

oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické 

veřejné správy apod.“ [3] 

 

Evropský sociální fond (ESF)       

„ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských 

zdrojů. Svých cílů dosahuje například posilováním sociálních programů členských 

států, pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na 

trhu práce a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci EU. ESF podporuje 
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neinvestiční projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy 

pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další 

znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro 

zaměstnance, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů 

apod.“ [3] 

 

II.  Fond Soudržnosti 

 

Prostředky Fondu soudržnosti (FS), jinak také Kohezní fond, jsou na rozdíl od 

strukturálních fondů určeny na rozvoj chudších států, nikoli oblastních regionů. Podobně 

jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční projekty, avšak jen se zaměřením na 

dopravní systém státu většího rozsahu (např. transevropské sítě) a ochranu životního 

prostředí. Nově se dají také čerpat prostředky na oblast energetické účinnosti 

a obnovitelných zdrojů energie. Stát EU má možnost čerpat prostředky z FS, pokud jeho 

hrubý národní důchod na obyvatele nepřekročí 90% průměru mezi členskými státy a má 

sestavený program na splnění podmínek hospodářského sbližování. Daný program se 

nazývá konvergenční.  

 

4.1.3 Cíle regionální politiky   

 

V programovém období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle. Na dosažení 

cílů má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci prostřednictvím strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti vyčleněné 347 mld. Eur.    

Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni 

NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75% průměru 

EU. K čerpání z tohoto cíle jsou způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na 

obyvatele je nižší než 90% průměru Evropské unie. Cíl konvergence je financovaný 

z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti 

s výjimkou Prahy.      

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni 

NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele cíle Konvergence. Cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je financovaný z ERDF a ESF. V ČR 

pod něj spadá pouze oblast Prahy.      
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Cíl Evropská územní spolupráce: podporuje přeshraniční spolupráci regionů na 

úrovni NUTS III, které se nachází podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních 

hranic. Také všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou 

vzdáleny nanejvýš 150 kilometrů. Cíl Evropská územní spolupráce je financovaný 

z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. [3] 

 

4.2 Státní fond životního prostředí ČR 

 

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, 

která je finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí České 

republiky. Je zásadním ekonomickým nástrojem pro plnění:  

 závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí   

 závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii   

 státní politiky životního prostředí 

 

„Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., na 

který navazují prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice 

Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy 

Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. 

Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování 

jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za 

odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím 

spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků 

z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního 

orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.“ [4] 

SFŽP je také zprostředkujícím orgánem na část Operačního programu Infrastruktura 

a od začátku roku 2007 pro Operační program Životní prostředí. 

 

Fond zajišťuje zejména: 

 příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím 

spojenou konzultační a poradenskou činnost,      
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 vyhodnocování žádostí a přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu 

a Rozhodnutí ministra,      

 smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za 

poskytované půjčky,      

 uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného 

sledování účelu použití prostředků,      

 závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených 

ekologických efektů a případně stanovení a vymáhání sankcí při 

nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení 

rozpočtových pravidel. [4] 

 

4.3 Soustava veřejných rozpočtů 

 

Soustavu veřejných rozpočtů v užším pojetí tvoří státní rozpočet, rozpočty krajů, 

rozpočty měst a obcí, ve statutárních městech členěných na městské části.  Do soustavy 

veřejných rozpočtů v širším pojetí zahrnujeme i státní fondy a peněžní fondy zřizované 

obcemi a kraji (územními samosprávnými celky). 

  Stání rozpočet schvaluje Poslanecká sněmovny Parlamentu České republiky jako 

zákon. Státní fondy jsou také zřizovány zvláštními zákony.   

Rozpočty územních samosprávních celků schvalují svým usnesením příslušná 

zastupitelstva. 

Vazby mezi jednotlivými rozpočty tvoří poskytované dotace. Mohou to být dotace 

neúčelové, které je možno použít libovolně, nebo dotace účelové. Ty musí být použity 

pouze k financování daného účelu a obvykle také za daných podmínek. Účelové dotace 

podléhají po ukončení rozpočtového roku vyúčtování. Nepoužitá část účelové dotace se 

vrací do rozpočtu, ze kterého byla poskytnuta.   

Finanční krytí některých rozpočtových výdajů obcí a krajů je přímo závislé na 

dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu.  

Patří sem např. peníze pro předškolní zařízení, základní školy a střední školy, 

financování dopravní obslužnosti atd. [5] 
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4.3.1 Obecní rozpočet 

 

Obecní rozpočet plní několik funkcí současně. Je bilancí příjmů a výdajů, ročním 

finančním plánem, právní normou a v neposlední řadě také veřejným dokumentem. Obce 

mají zákonnou povinnost návrhy rozpočtů i schválené rozpočty zveřejňovat a občané mají 

právo se k návrhu rozpočtu vyjadřovat.  

Tvorbu, postavení, obsah a funkce obecního rozpočtu upravuje zákon. Vlastní 

strukturu rozpočtu upravuje rozpočtová skladba, kterou stanovuje Ministerstvo financí 

vyhláškou. [5] 

 

Podle struktury rozpočtu můžeme obecní rozpočet rozdělit na: 

 

I. Příjmová část 

 

Příjmy rozpočtu jsou buď vlastní nebo přijaté, obojí pak kapitálové a běžné. Běžné 

příjmy se dělí na daňové a nedaňové. 

 

a) Daňové příjmy – upravuje zákon. Jedná se o:  

 

 celý výnos daně z nemovitostí na území obce 

 výnos ze záloh na daň z podnikání fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště  

 podíl z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

 podíl z výnosu z daně z přidané hodnoty  

 podíl z výnosu z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou   

 podíl z daně z příjmů právnických osob  

 daň z příjmu právnických osob v případě, kdy je poplatníkem příslušná obec  

 správní poplatky /poplatky za výkon přenesené působnosti – matrika, stavební 

úřad, živnostenský úřad 

 místní poplatky /ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za 

provoz výherního hracího přístroje, za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

 dotace  
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Daňové příjmy rozpočtů měst a obcí tvoří zhruba 60-75 % jejich celkových příjmů, což 

činí jejich hospodaření relativně nezávislé na podpoře státu. 

 

 

b) Nedaňové příjmy – příjmy z vlastní činnosti  

 

 příjmy z podnikání, podniká-li obec vlastním jménem  

 příjmy z pronájmů nemovitostí a pozemků  

 odvody příspěvkových organizací zřízených obcí  

 úroky, dividendy  

 vratky dotací  

 příjmy z prodeje neinvestičního majetku  

 Přijaté splátky půjček 

 

II. Výdajová část 

 

Výdaje rozpočtu se člení na běžné a kapitálové 

 

a) Běžné:  

 neinvestiční nákupy – mzdy a odvody, povinné pojistné, výdaje na nákupy 

zboží a služeb jednak pro chod příslušných úřadů, jednak za účelem udržování 

a péče o majetek obce, který slouží občanům v těchto oblastech:  

1. v zemědělství a lesním hospodářství  

2. v průmyslových a ostatních odvětvích hospodářství  

3. ve službách poskytovaných obyvatelstvu  

4. v sociálních věcech a politice zaměstnanosti  

5. v bezpečnosti a právní ochraně  

6. ve veřejné správě a službách  

 neinvestiční transfery (dotace) 

 neinvestiční půjčky 
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b) kapitálové – obdobní členění, ale mají charakter investic. Jedná se o investiční 

výstavbu, nákupy nemovitostí včetně pozemků, výdaje na generální opravy 

a rekonstrukce budov, nákupy akcií, finanční vklady do obchodních společností,... 

 

III. Financování   

 

Zahrnuje peněžní operace, při kterých si peníze půjčujeme a operace, při kterých 

posléze půjčené peníze vracíme /např. bankovní úvěry, finanční výpomoci, půjčky, změna 

stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. [5] 

 

4.3.2 Tvorba návrhu obecního rozpočtu 

 

Zákon ukládá obcím sestavovat na 2-5 let rozpočtové výhledy. Z těchto výhledů 

pak vychází roční rozpočet. Návrhy ročních rozpočtů sestavují obvykle profesionální 

pracovníci odboru financí za spolupráce pracovníků ostatních útvarů obecních úřadů. 

Nezbytný soulad se zájmy radních a zastupitelů zajišťuje stanovená finanční komise, která 

celý proces tvorby návrhu rozpočtu koriguje.  

Sestavování vyrovnaného obecního rozpočtu se musí odvíjet od jeho příjmové 

části. 

Podíly na celostátních výnosech daní - osvědčilo se vycházet z plnění těchto příjmů 

v minulých letech a upravit je o vlivy předpokládaných makroekonomických ukazatelů.  

Příjmy z vlastní činnosti odvozujeme ze skutečnosti z minulých let a z uzavřených 

nájemních smluv.   

Dotace – zveřejňuje ministerstvo financí a vždy je potvrzeno smlouvou 

o poskytnutí dotace.  

Kapitálové příjmy  - zde se musí vycházet ze záměrů obecního zastupitelstva, 

z uzavřených smluv o prodeji majetku. 

Je-li sestaven návrh rozpočtu příjmů, sestavuje se návrh rozpočtu běžných výdajů. 

Je nutno stanovit pravidla, aby běžné výdaje rok od roku nenarůstaly a nepřesáhly 

příjmové možnosti rozpočtu. Požadavky na výdajovou stránku rozpočtu předkládají 

zpracovatelům návrhu ostatní útvary úřadu, ředitelé zřízených příspěvkových organizací, 

ale i další subjekty, např. tělovýchovné jednoty nebo jiné sportovní a církevní organizace 
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fungující na území obce. Rovněž je nutno spočítat a zahrnout do běžných výdajů roční 

úroky z přijatých půjček a úvěrů, dále splátky jistin půjček a úvěrů.  

Rozdíl, který vznikne po odečtu těchto běžných výdajů od návrhu rozpočtovaných 

příjmů je možno použít pro sestavení návrhu kapitálových výdajů. 

  Při sestavení návrhu rozpočtu kapitálových výdajů záleží na prioritách 

samosprávných orgánů, tzn., kterou investici do rozpočtu zařadíme a kterou odložíme na 

další roky.   

Před projednáváním v zastupitelstvu musí být návrh rozpočtu zveřejněn „způsobem 

v místě obvyklým“, tj. hlavně na své úřední desce, nejméně po dobu 15 dní. Během této 

doby mají občané možnost se písemně k návrhu rozpočtu vyjadřovat a vznášet dotazy, 

připomínky a návrhy.   

Schvalování rozpočtu je výhradní pravomocí obecního zastupitelstva. [5] 

 

5 Další možnosti financování projektu 

Financování neboli dofinancování projektů lze provést více způsoby. Ovšem ne 

vždycky každé řešení bývá výhodné a rentabilní. Je potřeba celou situaci pečlivě zvážit 

a vybrat nejlepší řešení.  

5.1 Vlastní zdroje 

 

Vlastní zdroje tvoří finance na bankovních účtech, v pokladně či ve fondech 

organizace. Jedná se o prostředky, které má organizace „ušetřeny“. Vzhledem 

k omezenosti rozpočtů obce, bývají z vlastních zdrojů hrazeny pouze menší projekty. 

Používají se spíše na dofinancování, nebo předfinancování projektů. 

 

5.2 Bankovní úvěr 

 

Velmi důležitým zdrojem prostředků poskytovaných dočasně podniku věřitelem jsou 

úvěry. Úvěry můžeme členit podle několika hledisek, ale nejdůležitější hledisko je doba, 

na kterou se úvěr poskytuje. Podle toho lze rozlišit úvěry  

 krátkodobé (kratší než 1 rok) 
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 střednědobé (od 1 roku do 4-6 let) 

 dlouhodobé (trvání více než 4-6 let) 

 

Kontokorentní úvěr poskytuje banka podniku na jeho běžném účtu. Podnik může 

čerpat prostředky až do sjednané výše úvěrového rámce, tj. do záporného zůstatku na účtu. 

Splácení nastává prakticky v okamžiku připsání dalších tržeb na účet. Možnost rychlého 

čerpání je placena bance nejen úrokem, ale i provizí za možnost mít úvěr kdykoli. 

Obchodní úvěr je nejstarší a velmi rozšířená forma úvěru. Dodavatel poskytuje 

odběrateli úvěr, tím požaduje zaplacení za zboží nebo služby až do dohodnutého termínu. 

Písemným dokladem o uzavření této smlouvy je faktura, ve které jsou kromě druhu, 

množství a ceny dodaného zboží také konkrétní platební podmínky. Výhodou obchodního 

úvěru je, že ulehčuje realizaci dodavateli i odběrateli, který nemusí mít okamžitě dispozici 

peněžní částku a je administrativně nenáročný. Ovšem v našich poměrech dochází 

u mnohých firem nedodržování podmínek obchodního úvěru ze strany odběratelů 

(opožděné platby faktur nebo neplacení vůbec), což může způsobovat obtíže dodavateli 

(tzv. druhotná platební neschopnost). [6] 

 

5.3 PPP projekty 

 

Public Private Partnerships (PPP) neboli partnerství veřejného a soukromého sektoru 

v oblasti veřejné infrastruktury a veřejných služeb. Označení rozšířené prakticky ve všech 

vyspělých zemích pro soubor metod spolupráce, v nichž soukromá společnost zajišťuje 

poskytování veřejné služby. Může se jednat jak o placené převzetí provozování stávajících 

aktiv, tak i o budování, provozování a případně i financování nové či stávající 

infrastruktury.  

Partnerství lze také vysvětlit jako smluvní vztah soukromého a veřejného subjektu, 

který ekonomicky co nejvýhodněji (na základě výsledku veřejné soutěže) zajistí určitou 

službu, či zhotovení díla (velmi často obojí). Základními rysy tohoto vztahu je 

dlouhodobost vztahu (v řádu desítek let), financování celého projektu, či jeho části 

soukromým kapitálem a v neposlední řadě rozdělení rizik spojených s projektem. Rizika 

nese ten z partnerů, který je dovede lépe řídit a ovládat a tím zvyšuje efektivnost celého 
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procesu. Právě přenesení části rizik na soukromý subjekt je hlavním nositelem dlouhodobé 

finanční výhodnosti projektu. [7] 

 

5.3.1 Základní možnosti financování PPP projektu 

 

Obecně lze uvést následující metody financování PPP projektů pro veřejný sektor.   

 Rozpočtové financování  

 Emise státních dluhopisů  

 Dotace – fondy Evropské unie, státní fondy  

 Soukromý kapitál – úvěr, nájem, leasing  

 Koncept PPP – využitím partnerství veřejného a soukromého sektoru  

 Mezaninové úvěry  

 Kombinace různých možností 

 

 

 

5.4 Emise cenných papírů 

 

Emise cenných papírů je jednou z možností, jak získat finanční prostředky pro svou 

činnost. Subjekty, které nakupují akcie, se stávají akcionáři firmy, a tudíž i jejími 

spoluvlastníky. Společnost může získat kapitál emisí nových akcií nebo vydáním 

dodatečného množství akcií. V druhém případě platí, že nově vydané akcie musí být 

nabídnuty přednostně stávajícím akcionářům.  Emise akcií je upravena v obchodním 

zákoníku a zákoně o cenných papírech. 

Rozlišují se na soukromé a veřejné emise.       

 Soukromou emisi využívají hlavně malé nebo začínající firmy, jelikož je to 

pro ně méně nákladné. Daná společnost kontaktuje několik investorů 

a nabídne jim svou emisi.      

 Při veřejné emisi jsou akcie nabídnuty široké veřejnosti. Je s nimi 

obchodováno na burzách. Emitent je zde povinen vyhotovit prospekt. 

Vytvořený prospekt musí být schválen Českou národní bankou. Na 
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prospektu emitent uvádí podrobné informace o emisi a emitující společnosti. 

Pokud akcie nejsou nabízeny na veřejném trhu, vytvoří emitent pouze tzv. 

užší prospekt, který je již méně obsáhlý. 
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6 Odpadové centrum Hošťálková 

 

Obec jako taková je ze zákona nucena starat se o různé oblasti života občanů. Např. se 

jedná o veřejný pořádek, sociální politiku, bydlení, školství, kulturní život, dopravní 

obslužnost a v neposlední řadě o zlepšování životního prostředí občanů.  

Životní prostředí zahrnuje oblast ochrany přírody a krajiny, oblast čistoty ovzduší, 

hospodaření s vodou, zemědělství, lesnictví, rybářství, údržba zeleně a samozřejmě široká 

oblast odpadového hospodářství.  

Odpadové hospodářství je jednou ze základních a nejrozsáhlejších oblastí ochrany 

životního prostředí z hlediska zákonných povinností obce. Odpovídá tomu i výše 

finančních prostředků, které obec v tomto směru ze svého rozpočtu vynakládá. Obec je ze 

zákona o odpadech původcem odpadů vyprodukovaných fyzickými osobami na jejím 

území. Obec zejména plně odpovídá za systém informací, sběru, shromažďování, přepravy, 

odstraňování (s předností materiálového využití) a evidence odpadů, které produkují její 

občané.  

Pouze opravdu dobře nastavený systém a uvědomělí obyvatelé (ti, co správně 

s odpady nakládají, tedy je třídí) zajistí, že finanční prostředky, jež obec na odpadové 

hospodářství musí vynaložit, se jí z velké části od občanů (případně jiných subjektů) vrátí, 

ať už ve formě místního poplatku, zvláštního poplatku či smluvní úhrady. V drtivé většině 

případů ovšem obec na odpadové hospodářství ze svých prostředků doplácí. Jde především 

o obce, které v rámci ustanovení příslušné vyhlášky o způsobu platby zvolily systém 

výběru tzv. místního poplatku. Odpadové hospodářství je jedna z veřejných služeb pro 

obyvatele a představuje jednoznačný mandatorní výdaj rozpočtu obce. Výše cen v oblasti 

odpadového hospodářství každoročně roste. Lze očekávat, že v souvislosti s přijatými 

směrnicemi a závazky ČR k Evropské unii a připravovanou novou legislativou v oblasti 

odpadového hospodářství, se budou ceny za nakládání s odpady zvyšovat výrazně.   

Velkým trápením mohou být pro řadu obcí tzv. černé skládky. Jejich výskyt se sice 

pomalu snižuje, ale tento trend, závislý na ekonomické situaci obyvatel, zřejmě nebude 

stálý. Problém lze řešit kombinací několika kroků. Především dostatečnou osvětou, 

zřízením dostupného sběrného dvora odpadů, nebo úpravou míst, kde se pravidelně černé 

skládky vyskytují.  
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Obec Hošťálková se rovněž potýká s výše uvedenými problémy. Každoročně se 

pořádají masové akce pod názvem „Jarní úklid“, kde dobrovolníci z řad sportovců a jiných 

organizací pročesávají téměř celý katastr obce včetně potoků a provádějí očistu.  

V roce 2009 byl vypracován projekt na nové odpadové centrum, které bude umístěno 

mimo centrální zástavbu, ale přitom místně dosažitelné pro všechny občany. Projekt byl 

realizován a dokončen v průběhu roku 2012. Nové Odpadové centrum bylo otevřeno 1. 2. 

2013.  

Nově se zde třídí i nápojový karton, sklo bílé i barevné a sutiny. Všechny tyto 

komodity občané dříve likvidovali v rámci komunálního odpadu, což samozřejmě 

navyšovalo náklady na odpadové hospodářství, neboť poplatky za likvidaci komunálního 

odpadu náleží k nejdražším.  

V rámci zkvalitnění nakládání s odpady obec vypracovala projekt na rozšíření 

technologického vybavení odpadového centra a na pořízení kompostérů do rodinných 

domů.  

Tyto dotace budou poskytnuty z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky. 

 

6.1 Obecné informace 

 

Projekt řeší výstavbu sběrného střediska odpadu z komunální i živnostenské sféry 

pro svozovou oblast Hošťálková. V areálu sběrného střediska budou od občanů 

a živnostníků vybírány a krátkodobě uloženy vybrané druhy odpadů. Které budou schopny 

recyklace, budou předány k druhotnému využití oprávněným osobám, ostatní likvidovány 

dle platné legislativy (odvoz na řízenou skládku, do spalovny atd.) Rozhodnutí 

o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu podepsal v roce 2009 tehdejší ministr 

životního prostředí RNDr. Martin Bursík. Zmiňovaný dokument je v příloze č. 1. 

 

Stávající stav 

Uvedený pozemek je umístěn v průmyslově orientované oblasti obce Hošťálková 

severně od silnice II/437 a západně od centra obce. Pozemek je přístupný z asfaltové 

komunikace. Na sousední parcele je řešena zděná garáž zemědělské techniky půdorysných 

rozměrů 17,0 x 6,4m. 
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 Obrázek 2: Situace širších vztahů stavby. (zdroj: www.mapy.cz)                         

 

V severní části zpevněné asfaltové plochy se nachází hlavní vjezd do areálu, 

napravo je situován objekt SO01 Provozní budova a přístřešek pro váhy, nalevo je pak 

navržen objekt SO02 Hala. Na zbývající asfaltově zpevněné ploše jsou rozmístěny sběrné 

nádoby – kontejnery. Východně od asfaltové plochy je výškově navazující urovnaná, 

nezpevněná plocha, která slouží k uložení štěpky. Kolem areálu je vybudováno oplocení 

s betonovou zídkou výšky 200 mm nad úroveň upraveného terénu. 

 

SO01 Provozní budova s přístřeškem pro váhu 

Objekt provozní budovy je řešen z jednoho obytného kontejneru. Sloužit jako 

zázemí pro zaměstnance. Na kontejner navazuje ocelová konstrukce přístřešku pro váhu. 

Obytný kontejner s vnějším rozměrem 6058x2438x2800mm. S vybavením jak 

elektropříslušenstvím (svítidla, zásuvky, nástěnné otopné konvektory, průtokový ohřívač, 

bojler), tak i základním sanitárním příslušenstvím (WC, umyvadlo, dřez). 
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Obrázek 3: Rozestavěná Provozní budova s přístřeškem pro váhu SO02.(zdroj: www.hostalkova.cz) 

 

SO02 Hala 

Skladová hala je navržena jako ocelová montovaná konstrukce tvořená ocelovými 

rámy z profilů IPE v osové vzdálenosti 5m. Rozpon haly je navržen 8,1m, světlá výška 

stěn pak 3,5m, střecha sedlová. Základové konstrukce budou provedeny 

z železobetonových patek a trámů. Vodorovně je položena betonová deska tloušťky 

150mm s výztuží kari sítí. Podlaha je navržena z drátkobetonu s dilatací v osách. Soklové 

zdivo tloušťky 250mm je provedeno z keramických tvárnic na MVC. Stěny jsou 

provedeny z trapézových plechů oboustranně zinkovanými, opláštění střechy bude 

provedeno trapézovými plechy oboustranně zinkovanými, tloušťky 40mm.  
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Obrázek 4:Rozestavěný objekt SO02 Hala.(zdroj: www.hostalkova.cz)            

 

Obrázek 4:Pohled na vybudovaný Sběrný dvůr. (zdroj: www.hostalkova.cz) 
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7 Obecní rozpočet 

 

Rozpočty měst a obcí prochází značné množství finančních prostředků. Volené orgány 

měst a obcí rozhodují o tom, jak hospodárně a účelně budou finanční prostředky z jejich 

rozpočtů vynaloženy. Jejich odpovědnost je velká, neboť rozhodují o použití zdrojů 

veřejných rozpočtů. 

 

7.1 Analýza rozpočtu obce Hošťálková na rok 2011  

 

Zastupitelstvo obce Hošťálková schválilo rozpočet, kde na běžných příjmech v roce 

2011 vydělá celkem 28 480 000 Kč. Běžné příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy, jejichž 

částka činila 25 598 000 Kč, dále ostatními příjmy, jejichž celková výše byla 2 407 000 

Kč. Největší příjmovou položkou v rozpočtu byla částka za daně z přidané hodnoty 

a nejvyšší výdajovou položkou byla vnitřní správa obce. Hošťálková je středně velká obec 

s 2072 obyvateli. U takto velkých obcí obvykle nebývá prostor přelévat nevyužité peníze 

z období do období. Pokud nejsou finanční prostředky vyčerpány na stanovené účely, 

použijí se jinde. Z tohoto důvodu se nepoužité peníze nepřelévají do dalších let. Tedy 

příjmy jsou rovny nákladům.  

 

Tabulka 1 Výdaje rozpočet 2011 

Výdaje Rozpočet Upr. Rozpočet skutečnost 

MŠ - celkem  1 570 000,00 0,00 0,00 

ZŠ - celkem  2 975 000,00 0,00 0,00 

Celkem MK 1 870 000,00 0,00 0,00 

Celkem - ostaní komunikace 344 000,00     

Dopravní obslužnost 150 000,00     

Celkem pitná voda 1 040 000,00     

Celkem - kanalizace  1 020 000,00     

Drobné vodní toky - celkem 10 000,00     

Celkem vedení účtu 20 000,00     

Knihovna - provoz 70 000,00     

Celkem kultura 15 000,00     

Celkem rozhlas a televize 920 000,00     

Ostatní záležitosti kultury celkem 40 000,00     

Sport příspěvky-ost. Tělovýdh činnost 110 000,00     

využití volného času dětí a mládeže 0,00     

Ostaní zájmová činnost /spolky/ 0,00     

Celkem BH 256 000,00     

Celkem - veřejné osvětlení 260 000,00     

Celkem pohřebnictví 10 000,00     

Celkem - inženýrské sítě 0,00     

Územní plánování+územní rozvoj 50 000,00     

Nákup pozemků,komunální služby 100 000,00     

Sběrný dvůr dotace 0,00     

Sběrný dvůr vlastní 500 000,00     

Celkem - sběrný dvůr 500 000,00     

Celkem - odpady 1 600 000,00     

celkem skládkování 40 000,00     

Celkem - zeleň 100 000,00     
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Postižení, charita - příspěvek/domov Jitka/ 1 000,00     

sociální pomoc osobám v nouzi/forma dar/ 5 000,00     

Celkem DPS 571 000,00     

Celkem PO 1 325 000,00     

Celkem OZ 1 816 000,00     

Celkem - vnitřní správa 4 330 000,00     

Platby daní a poplatků 500 000,00     

Pojištění, služby peněžních ústavů 170 000,00     

DPH vyúčtování s FÚ 50 000,00     

 Výdaje součet 21 859 000,00     

Financování Celkem  6 621 000,00     

VÝDAJE CELKEM 28 480 000,00     

 

Zdroj: http://www.hostalkova.cz 

 

Na Obrázku 4 je zobrazen návrh rozpočtových výdajů na rok 2011. Obecní 

zastupitelstvo odsouhlasilo 500 000 Kč z vlastních zdrojů obce na výstavbu Sběrného 

dvora. V konečné fázi nebylo potřeba tak vysokého finančního obnosu a postačilo 100 800 

Kč pro tento rok.  

Zbylé peníze byly použity pro rekultivaci krajiny v místním Baťově háji.  

 

7.2 Analýza rozpočtu obce Hošťálková na rok 2012 

 

V roce 2012 běžné příjmy činily celkem 25 000 000 Kč. Daňové příjmy zastupovaly 

částku 24 013 000 Kč, dále ostatní příjmy 797 000 Kč. Rozpočet běžných příjmů byl 

zpočátku schválen ve výši 25 000 000 Kč, ale během roku byl postupně upravován na 

konečnou částku, která činila téměř 27 500 000 Kč. 

 

Tabulka 2: Výdaje rozpočet 2012. 

 

Výdaje Rozpočet Upr. Rozpočet skutečnost 

MŠ - celkem  1 070 000,00 0,00 0,00 

ZŠ - celkem  3 879 000,00 0,00 0,00 

příspěvky  39 000,00 0,00 0,00 

Celkem Místní komunikace 2 454 000,00 0,00 0,00 

Celkem - ostaní komunikace /chodníky/ 852 000,00 0,00 0,00 

Dopravní obslužnost 150 000,00 0,00 0,00 

Celkem pitná voda 200 000,00 0,00 0,00 

Celkem - kanalizace  420 000,00 0,00 0,00 

Celkem drobné vodní toky 15 000,00 0,00 0,00 

Celkem vedení účtu 25 000,00 0,00 0,00 

Knihovna - provoz 70 000,00 0,00 0,00 

Celkem kultura 15 000,00 0,00 0,00 

Celkem rozhlas a televize 307 000,00 0,00 0,00 

Ostatní záležitosti kultury celkem 50 000,00 0,00 0,00 

Obnova hist. Majetku 16 105 000,00     

Sport příspěvky-ost. Tělovýdh činnost 150 000,00 0,00 0,00 

Naděje přísp 1 000,00     

Celkem Bytové hospodářství splátky úvěrů 216 000,00 0,00 0,00 

Celkem - veřejné osvětlení 350 000,00 0,00 0,00 

Celkem pohřebnictví 10 000,00 0,00 0,00 

Územní plánování+územní rozvoj 100 000,00 0,00 0,00 

Nákup pozemků,komunální služby 300 000,00 0,00 0,00 

Celkem - sběrný dvůr 1 600 000,00 0,00 0,00 

Celkem - odpady 1 500 000,00 0,00 0,00 
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celkem skládkování 30 000,00 0,00 0,00 

Celkem - zeleň 300 000,00 0,00 0,00 

Postižení, charita - příspěvek/domov Jitka/ 2 000,00 0,00 0,00 

sociální pomoc osobám v nouzi/forma dar/ 5 000,00 0,00 0,00 

Celkem Dům s peč. Službou splátky úvěrů 480 000,00 0,00 0,00 

Celkem Požární ochrana 1 450 000,00 0,00 0,00 

Celkem Obecní zastupitelstvo 1 521 000,00 0,00 0,00 

Celkem - vnitřní správa 4 390 000,00 0,00 0,00 

Platby daní a poplatků 700 000,00 0,00 0,00 

Pojištění, služby peněžních ústavů 170 000,00 0,00 0,00 

DPH vyúčtování s FÚ   0,00 0,00 

 Výdaje součet 22 926 000,00 0,00 0,00 

Financování - (9706), 14Bj                         8124        255 000,00 0,00 0,00 

                  - (9801), rek. 47 544 000,00 0,00 0,00 

                  - (9902) DPS 486 000,00 0,00 0,00 

                  - (99022)DPS 283 000,00 0,00 0,00 

                  - (2219) chodníky 500 000,00 0,00 0,00 

výplata ošatného HĆ 6 000,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 

Financování Celkem  2 074 000,00 0,00 0,00 

VÝDAJE CELKEM 25 000 000,00 0,00 0,00 

 

Zdroj: http://www.hostalkova.cz/ 

 

Ve výdajích rozpočtu pro rok 2012 bylo schváleno a uvolněno 1 600 000 Kč. 

Částka byla odvozena pro dofinancování projektu vlastními zdroji k dotacím. Konečná 

suma v rozpočtu pro rok 2012 činila 1 665 175 Kč. Položka se v rozpočtu o něco navýšila, 

ale když se vezme v úvahu přebytek příjmu z minulého roku a celkové navýšení rozpočtu 

o přibližných 2 500 000 Kč, není to úplně bolestivá záležitost.  

Nejvyšší výdaje v roce 2012 byly připsány vnitřní správě obce. Od minulého roku 

se položka navýšila o 60 000 Kč. 

 

7.3 Finanční toky projektu 

 

Výstavba projektu, stejně tak jako financování probíhalo v letech 2011 a 2012. 

V prvním roce probíhal výběr lokality a směna území, kde by měl být Sběrný dvůr 

situován.   

V roce 2011 byl projekt předfinancován vlastními zdroji a to částkou 100 800 Kč. 

Peníze šly z rozpočtu obce. Dotační částka toho roku ve výši 134 595 Kč byla zaslána 

z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí České republiky přímo 

dodavatelům zakázky. 

V roce 2012 byly příjmy ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

276 545 Kč a z Fondu soudržnosti 4 701 274 Kč. Částky byly poslány na účet obce na 

základě předložených faktur. Veškeré proplácení financí v roce 2012 probíhalo zpětně. 
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8 Případová studie 

 

Obec na stavbu Odpadového sběrného dvora použila tři zdroje financování. Dva 

prameny z dotací a jeden z vlastních prostředků. V případové studii se budu zabývat 

polemikou, pokud by dotace nevyšly tak jak měly. 

Dotace z Fondu soudržnosti pokryla 85 % a dotace ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky 5 % celkové částky.  

V obci fungoval provizorně zřízený sběrný dvůr, kde na velmi malém prostranství 

v těsné blízkosti Domu služeb, bylo alespoň částečně prováděno třídění odpadů dle 

jednotlivých komodit (plasty, papír, sklo, kov, objemný odpad). Toto sběrné místo 

nevyhovovalo ani polohou ani rozlohou své funkci. Proto vedení obce využilo příslušné 

dotační injekce a uskutečnilo stavbu nového sběrného místa. Většinová dotace byla 

v tomhle případě stěžejní pro vybudování sběrného dvoru. Pokud by neklapla, obec by 

k vybudování centra nepřistoupila. Budu tedy posuzovat případy, kdy obec nedostane 

finance ze SFŽP. 

 

8.1 Financování úvěrem 

 

Obec má navázané obchodní partnerství s bankou ČSOB. Daná banka nabízí 

výhodné úvěry klientům komunální sféry. V naší situaci se jedná o úvěr, který by byl 

poskytnut na dobu pěti let. Celková výše úvěru činí 276 545 Kč. Úvěr se splácí 

v měsíčních splátkách. V tabulce jsou uvedeny roční splátky jistiny a úroku. Banky 

poskytují komunální sféře výhodnější úrokování, než sféře podnikatelské. Roční úroková 

míra (p.a.) je 2.98 %. U podnikatelských subjektů se pohybuje kolem 5 %. Celkový součet 

splátek činí 296 526 Kč. Vypůjčená částka byla přeplacena o 19 981 Kč. Daná úroková 

míra je výhodná, takže tento způsob financování se jeví jako dobrý. V Tabulce 3 jsou 

hodnoty uvedeny jednoduchým propočtem, který zahrnuje rovnoměrné splácení jistiny a 

úroků. Banky výpočty provádějí pomocí speciálního softwaru, kde se v prvních letech 

splácí větší část úroků a menší část jistiny a v dalších letech je situace opačná.  
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Tabulka 3: Účelový úvěr klientů komunální sféry 

 

  

     Celková výše úvěru:      276 545 Kč    
 

rok 

splátka 

úvěru 

(jistiny) 

splátka 

úroku (2.89 

%) 

celková 

splátka (úvěr 

+ úrok) 

zůstatek 

nesplaceného 

úvěru k 

31.12. 

průměrný 

roční 

zůstatek 

úvěru 

2012 55 309 7193 62 502 221 236        248 891     

2013 55 309 5595 60 904 165 927        193 582     

2014 55 309 3996 59 305 110 618        138 273     

2015 55 309 2398 57 707 55 309          82 964     

2016 55 309 799 56 108 0          27 655     

součet 276 545 19981 296526   

 

  Zdroj: vlastní tvorba 

 

8.2 Financování z hospodářské činnosti 

 

Další možností, jak si obec Hošťálková může zajistit přísun finančních prostředků do 

rozpočtu, je cílené zvýšení hospodářského výsledku provozovaných doplňkových 

ekonomických činnosti. Obec má ve vlastnictví 470 ha lesa, kamenolom, autodopravu, šest 

bytových domů se 105 byty, pronajímá nebytové prostory k podnikání, provozuje vodovod 

a kanalizaci.  

Po důkladném rozboru hospodaření jednotlivých středisek jsem došel k závěru, že 

nejvhodnějším způsobem, jak získat prostředky na financování projektu Odpadové 

centrum je maximální využití příjmů z lesního hospodářského plánu. Tento plán je 

zpracován na období deseti let (2010 – 2020) a je pro hospodaření v lesích závazný. 

Umožňuje roční těžbu ve výši 6 300 m
3
 dřeva. Odborný lesní hospodář však nevyužívá 

plně tento limit, neboť si nechává rezervu pro případ náhlých kalamit, vývratů nebo 

polomů. Lesní hospodářský plán se vyhodnocuje v rámci decennia, tzn. v našem případě 

po skončení roku 2020. Skutečná výše těžby v letech 2010 - 2012 se pohybuje ročně kolem 

4 000 m
3
. Průměrná cena za m

3
 je 1 620 Kč, náklady na těžbu, přibližování a obnovu lesa 

činí cca 600 Kč.  

Z výše uvedeného vyplývá, že k získání finančních prostředků ve výši 270 000 Kč je 

zapotřebí vytěžit v daném roce o 265 m
3
 dřeva více než obvykle. Hospodářský výsledek je 
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pak účetně převeden do rozpočtových příjmů do položky Hospodářský výsledek 

ekonomické činnosti a je možno ho použít na financování Odpadového centra. 

 

8.3 Financování z rozpočtu obce 

 

V rozpočtu obce se dají najít finanční prostředky na investiční akce, které 

zastupitelstvo zamýšlí v daném roce realizovat. Může se stát, že některé plánované 

investice, na které jsou v rozpočtu vyčleněny finance, se neuskuteční. Důvodem může být 

nekvalitně připravený projekt, nedostatek finančních prostředků na jednotlivých dotačních 

výzvách pro všechny žadatele nebo změna v názorech zastupitelů na čerpání rozpočtových 

akcí.  

V takovýchto případech je možno finance mezi jednotlivými položkami přesunout. 

Vznikne-li na libovolné kapitole nevyčerpaná finanční rezerva, je nutno navrhnout tzv. 

Rozpočtové změny, které musí být schváleny na zasedání zastupitelstva. 

V případě neposkytnutí dotace ze SFŽP by bylo možné řešit nedostatek finančních 

prostředků např. rozložením financování projektu Odpadové centrum do více let.  Pokud 

by ani toto nebylo uskutečnitelné, musela by obce sáhnout k odložení některého  ze 

souběžných projektů, na které byly v rozpočtu peníze vyčleněny a tyto pak použít na 

dofinancování Odpadového centra. 

 

9 Závěr 

 

Cílem této práce bylo popsání finančních zdrojů při realizaci stavebního projektu, 

popsání průběhu financování a vlastní posouzení finančních možností obce. Jako 

posuzovanou zakázku jsem vybral Odpadové centrum obce Hošťálková, od které mi byly 

poskytnuty potřebné materiály na provedení daného zjišťování. 

V teoretické části jsem obecně charakterizoval funkci a průběh všeobecných 

a stavebních projektů. Dále jsem se zabýval použitými zdroji financování na Odpadové 

centrum Hošťálková a popsal další často používané možnosti. 

Praktická část práce řeší konkrétní problémy při stavbě sběrného dvora. Je zde 

popsáno finanční vypořádání projektových investic. Znázorněny reálné dopady projektu na 
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rozpočet obce. V případové studii jsem navrhl možnosti postupu projektu, při nezdařené 

dotaci.  

Cílem práce bylo definovat možnosti financování a navrhnout vhodné zdroje pro 

financování veřejného stavebního projektu. Myslím, že cíl byl splněn. 

Závěrem lze říci, že vybudování Odpadového centra v obci Hošťálková bude mít pro 

obec přínos jak ekonomický, tak i ekologický. 

 

1. ekonomický:  

S rozšířením plochy na manipulaci s odpady a zvýšením počtu sběrných kontejnerů 

narostly možnosti pro kvalitnější třídění jednotlivých druhů odpadů. To znamená, že 

v následujících letech by mělo ubývat pevných domovních odpadů, které občané vkládají 

do popelnic. Likvidace tohoto odpadu skládkováním způsobuje obci velké finanční 

zatížení. 

Naproti tomu tříděné komodity plast, nápojový karton, barevné a bílé sklo jsou 

likvidovány zdarma. Komodity papír a kovy jsou od obce vykupovány, tzn., že tento 

finanční přínos pokryje náklady na manipulaci a sběr. 

 

2. ekologický:  

Vybudováním nového Odpadového centra došlo k likvidaci původního „sběrného 

místa“, které bylo nevhodně umístěno přímo ve středu obce a zatěžovalo občany hlukem, 

prachem i zvýšeným pohybem osob v nejfrekventovanější části obce.   

Správným technologickým způsobem je řešen sběr nebezpečných odpadů 

a vyřazených elektrozařízení, takže nehrozí žádná ekologická havárie.  

Uvolněná a vyčištěná plocha bude využita jako dětské hřiště pro rozvoj obratnosti 

a pohybových aktivit dětí předškolního věku. 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

10 Seznam použité literatury: 

 

[1] VYTLAČIL, D. Projektové řízení a řízení projektů. Praha: ČVUT, 2008. 142 s. ISBN 

978-80-01-04001-0. 

[2] HROMÁDKA, V. – KORYTÁROVÁ, J. Veřejné stavební investice. Brno: VUT, 2007. 

(elektronická studijní opora). Bez ISBN 

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. 2007 [cit. 2013-05-15]. FONDY 

EVROPSKÉ UNIE. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz>. 

[4] Státní fond životního prostředí České republiky [online]. 2007 [cit. 2013-05-17]. 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Dostupné z WWW: 

<https://www.sfzp.cz>.   

[5] ČERNOHORSKÝ, J. Příručka člena zastupitelstva obce. Praha: VCVC ČR, 2002. 180 

s. ISBN 80-238-9120-0. 

[6] Eamos [online]. 2011 [cit. 2013-05-20]. Financování firmy, Kapitálové statky. 

Dostupné z WWW: <http://eamos.cz>. 

[7] www.asociaceppp.cz [online]. 2008 [cit. 2013-04-05]. PPP versus Veřejná zakázka. 

Dostupné z WWW: < http://www.asociaceppp.cz/cnt/sektorove_studie/ >. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

11 Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu 


